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LIFFE-Ljubljanski mednarodni filmski festival 11-22.11.2015 
 

Letos je 26  filmski festival malo drugačen, kot je bil v preteklih letih. Selekcijo filmov je 

opravila žirija. Filmi so uvrščeni po posameznih tematikah in sklopih. Projekcije filmov 

so so se odvijale v Cankarjevem domu in še treh ljubljanskih dvoranah, in eni v 

Mariboru. Filmi so bili iz 53 držav iz vsega sveta. Razvrščeni so bili po naslednjih 

kategorijah: 
 

Perspektive, med 10 filmi je tudi nagrajeni film; Ovni, islandskega režiserja G. 

Hakonarsona. To je tudi glavna nagrada, ki je poimenovana VODOMEC. 
 

Predpremiere, v ta sklop je bilo uvščenih 20 filmov. Med temi je tudi nagrajeni film 

slovenskega režiserja, Olma Omerzuja, Družinski film. Dobil je nagrado mednarodne 

žirije kritikov in filmskih novinarjev /FIPRESCI/. 
 

Kralji in kraljice, v to skupino je bilo uvrščenih 17 filmov. 
 

Panorama, med 19 filmi je bil tudi nagrajeni film, Druga mama, brazilske režiserke Ane 

Muylaert. To je bila nagrada občinstava  imenovana, ZMAJ. 
 

Eksravaganca, v to kategorijo je bilo uvrščenih 5 filmov. 
 

Kinobalon, izbranih je bilo 6 filmov. 
 

Povečano, tu je bilo uvščenih 7 filmov posvečenih Halu Hartlry. 
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Retro, v to kategorijo so uvrščeni filmi, ki so zaznamovali 100 let tehnocolorja. Teh je 

bilo 15, med njimi tudi filmi L. Viscontija in J. Hustona. 
 

Evropa na kratko, tu so bili uvrščeni 16 filmov v 3 sklopih. Nagrajen je bil film, Piknik 

hrvaškega režiserja Jureta Pavloviča. 
 

Zadnji dan je bila podelitev nagrad in prikaz nagrajenih filmov. 

Ob festivalu je bila še vrsta razstav- med njim tudi ratstava vseh 26 plakatov za LIFFE. 
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